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SAMMANFATTNING 
 

Syftet för denna studie var att studera förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos 

patienter som genomgått kärloperation med inguinal incision under åren 2008 till och med 

mars månad 2013. Undersöka skillnader gällande riskfaktorer inom studerad patientgrupp för 

förekomst av postoperativ sårinfektion samt studera om patienter som utfört endovaskulär 

metod under samma vårdtillfälle oftare drabbades av postoperativ sårinfektion än de patienter 

som inte genomgått endovaskulär metod under samma vårdtillfälle. Metoden som användes 

var granskning av patientjournaler efter utifrån studien utvalda specifika operationskoder. 

Granskningen av de 54 patientjournalerna skedde med hjälp av egenmodifierad tidigare 

använd granskningsmall. Studieresultatet visar att förekomsten av postoperativa sårinfektioner 

hos den studerade patientgruppen uppgår till 22,2 %. Skillnader mellan infektion och utförd 

endovaskulär metod kunde ses men inte påvisas med statistisk signifikans. Studien visade 

också att kvinnor oftare än män drabbas av postoperativ sårinfektion. Slutsatsen är att ungefär 

var femte patient i studien, som genomgått denna typ av kirurgi, ådrog sig en postoperativ 

sårinfektion och att många av dessa ledde till en kostsam postoperativ sårbehandling med 

Vacuum assisted closure, (VAC). 

 

Nyckelord: Postoperativ sårinfektion, riskfaktorer, kärlkirurgi, VAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to investigate the incidence of postoperative wound infections 

in patients undergoing vascular surgery with inguinal incision in the years 2008 until March 

2013. Examining differences in the risk factors in the studied group of patients occurrence of 

postoperative wound infection and to study whether patients who performed endovascular 

method during the same hospitalization more often suffered postoperative wound infection 

than patients who did not undergo endovascular method during the same hospitalization. The 

method used was the examination of patient records for the study, based on selected specific 

audit template. Study results show that the incidence of postoperative wound infections in the 

studied patient population amounts to 22,2 %. Differences between infection and performed 

endovascular method could be seen but not detected with statistical significance. The study 

also showed that women more often than men suffer from postoperative wound infection. The 

conclusion is that approximately one in five patients in the study who have undergone this 

type of surgery, suffered a postoperative wound infection and that many of these led to a 

costly postoperative wound Vacuum Assisted Closure (VAC). 

 

  

Keywords: Surgical site infections, risk factors, vascular surgery, VAC. 
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BAKGRUND 

En av de vanligast förekommande typerna av vårdrelaterade infektioner är postoperativa 

sårinfektioner, vilka anses vara orsakade av bakteriekontamination perioperativt (Swenne, 

2012). Risken för infektioner är relaterat till typ och mängd av bakterier som når 

operationssåret, operationsteknik, typ av operation, preoperativt bruk av antibiotika och 

patientens preoperativa tillstånd.  Surgical site infections (SSI), eller med andra ord 

postoperativ sårinfektion, innebär bland annat förlängd vårdtid, sämre livskvalitet för 

patienten och leder till ökade kostnader för såväl samhället som individen (Li et al. 2012; 

Chang et al., 2010; Swenne et.al., 2004; Kirkland, Briggs, Trivette, Wilkinsson & Sexton, 

1999). Specifikt för öppen kärlkirurgi i benen är att en postoperativ sårinfektion fördubblar 

risken för reoperation. Vidare leder en postoperativ sårinfektion till problem med inopererat 

kärlgraft samt ger en ökad risk för framtida amputation (Greenblatt, Rajamanickam & Mell, 

2011).  

Definition av postoperativ sårinfektion 

Sveriges kommuner och landsting, SKL (2012) definierar postoperativ sårinfektion enligt 

följande: 

”Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i operationsområdet, debut < 30 dagar efter 

kirurgi utan implantat eller < 1 år efter kirurgi med implantat”.  

(Till implantat räknas implantat i skelettet, mekaniska hjärtklaffar, kärlgraft, stentar, bråcknät, 

pacemaker mm.). Kriterier för en postoperativ sårinfektion (Surgical site infection, SSI). är att 

såret uppkommit inom 30 dagar postoperativt med synligt var och skall vara diagnostiserad. 

Diagnos ställs utifrån infektionstecken såsom rodnad, smärta, värme, feber, svullnad samt att 

bakterier kan återfinnas i såret (Swenne, 2012; Turtiainen et al., 2010).  

Bakterier orsakande postoperativa sårinfektioner 

De bakterier som vanligen återfinns i postoperativa sår är Staphylococcus aureus (Junker et 

al., 2012). Det har även konstaterats i en studie gjord av Humphreys, (2012) att S. aureus, som 

normalt förekommer främst i näsan också kan kolonisera på andra områden på kroppen, till 

exempel på huden. S. aureus är också den bakterie som oftast förorsakar postoperativa 

sårinfektioner. Humphreys konstaterar även att S. aureus är en innovativ, komplex och 

sofistikerad bakterie som genom sin förmåga att adaptera till varierande omständigheter 
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såsom ny antibiotika kan utveckla dess meticillinresistenta art (Meticillinresistenta S. aureus) 

MRSA.  En patient med fler grundsjukdomar, exempelvis diabetes mellitus löper ökad risken 

att vara bärare av dessa bakterier.  

  

Meticillinresistenta Stafylococcus Aureus, Vancomycin resistenta enterokocker (VRE), 

multiresistenta pseudomonas aeurginosa samt svampen Candida ablicans är mikroorganismer 

vars förekomst ökat. 

De resistenta mikroorganismernas ökade förekomst kan ha samband med att allt sjukare 

patienter opereras (Swenne, 2012). En studie gjord på kärlkirurgiska patienter påvisade att de 

vanligast förekommande bakterierna relaterat till postoperativa sårinfektioner var 

Koagulasnegativa stafylokocker (KNS), enterokocker och S. aureus (Ott et.al. 2012) 

Den kärlsjuka patienten 

Ateroskleros, åderförkalkning, är den vanligaste orsaken till kärlsjukdom (Olofsson & 

Wahlberg, 1999). Ateroskleros är en naturlig del av kroppens åldrande och uppträder då de 

arteriella kärlväggarna förtjockas, förhårdnar och får en trängre passage vilket i sin tur leder 

till reducerad elasticitet i artären. Artärens intima (innersta lagret i kärlväggen) skadas och 

aktivering och aggregation av kroppens trombocyter (trombocyternas förmåga att binda sig 

till varandra vid skada och bilda en plugg) blir en följd av detta. Inflammation följer och 

aterosklerotiska plack utvecklas vilket i sin tur leder till inadekvat muskelperfusion och 

ischemi i vävnaden. Denna process utvecklas gradvis. Kirurgiska ingrepp som terapi vid 

perifer arteroskleros har blivit vanligt. Perifer angioplastik visar initialt goda resultat men 

sjukdomen leder fortfarande till amputation hos vissa patienter efter några år (Rothrock, 

2011). Andra kända riskfaktorer för aterosklerotiska sjukdomar är ålder, arvsanlag, diabetes, 

rökning, högt blodkolesterol, högt blodtryck och stress (Bergqvist & Karacagil, 1998). De 

senare faktorer är dock påverkbara.  

 

Många kärlsjuka patienter drabbas av kritisk ischemi. Ischemin uppträder ofta som 

vilosmärta, då cirkulationen är så pass nedsatt att syret inte täcker behovet vid vilande 

tillstånd. Ischemin betecknas som kritisk då den är extremitetshotande, det vill säga att risk 

för amputation finns. Ischemi i benen kan också leda till sår och gangrän. Många patienters 

besvär lindras av lågläge av benet, vilket gör att patienten kan kontrollera sina symptom och 

inte är i akut behov av medicinsk åtgärd (Bergqvist & Karacagil, 1998). Primärt behandlas 
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ischemi med gångträning och rökstopp. Multisjuka patienter kan ibland gynnas mer av en 

primär amputation än ett långdraget medicinskt behandlingsförlopp med risk för ytterligare 

komplikationer, exempelvis en sårinfektion, eller ökad risk för morbititet. De kirurgiska 

åtgärder som utförs på patienter diagnostiserade med kritisk ischemi är kärlrekonstruktion 

med bypass, endartärektomi eller endovaskulära åtgärder. PTA (Perkutan transluminal 

angioplastik) med eller utan stent är en kateterutförd endovaskulär åtgärd (Gottsäter, Mätzsch 

& Thulesius, 2011). I endovaskulära metoden förs en kateter in i ljumsken via a. femoralis. 

Genom katetern injiceras kontrast in i kärlet vilket gör att ocklusionen blir synlig på röntgen. 

 

Patienter som är i behov av kärlkirurgisk behandling i nedre extremiteten har ofta kritiskt 

ischemi som diagnos. Det innebär att blodflödet distalt om kärlstoppet förhindras av 

kärlocklusion. Enligt Manojlovic et al. (2013) kan följderna av kritisk ischemi, trots 

operation, leda till amputation, framförallt hos patienter med diabetes mellitus. Den typiska 

patienten som diagnostiseras med kritisk ischemi i nedre extremiteten är äldre, > 65 år, har 

gångsvårigheter och ofta ischemiska sår på ben och fötter. Rökning är en mycket vanlig 

påverkande faktor för uppkomsten av ateroskleros och medföljande kritisk ischemi, oavsett 

om patienten sedan många år slutat röka eller om denne fortfarande är aktiv rökare (Bergqvist 

& Karacagil, 1998).   

 

Förekomsten av postoperativa sårinfektioner är hög hos kärlkirurgiska patienter efter bland 

annat ingreppet Femoralis-poplitea bypass. Specifika riskfaktorer för dessa patienter är 

operation i infrainguinalområdet, övervikt samt tidigare incisionshål i ljumsken efter utförd 

angiografi, det vill säga en endovaskulär åtgärd (Turtiainen et al., 2010). 

Kirurgiska metoder 

Två kirurgiska metoder för att åtgärda cirkulatoriska besvär i benen, då endovaskulära 

metoder inte är tillräckliga, är Trombendartärectomi (TEA) och Femoralis-poplitea by-pass 

(Fem-pop). Vid TEA görs ett längsgående, cirka 10 centimeter långt, snitt ovanför pulsationen 

av a. Femoralis communis, vilket innebär att snittet lokaliseras mitt i ljumsken och 

inguinaligamentet. Vid detta ingrepp tar man bort den del av artären som är ockluderad och 

suturerar anastomoserna. Vid ingreppet Fem-pop ”kopplar” man förbi den del av blodkärlet 

som är ockluderat, över eller under patientens knä, med hjälp av kroppsegen ven eller ett 

kärlgraft. Kirurgen gör ett vertikalt snitt längs med nedre delen av lårets mediala sida. Om a. 
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poplitea är förstörd görs ytterligare ett snitt under knät för att utforska distala a. poplitea. Det 

kärl som vanligen tas för att användas som kroppsegen förbikopplare heter Vena saphena 

magna. Detta kärl exponeras via förenade femorala och popliteala snittet i lårets längdriktning 

eller genom många korta snitt längs med den mediala delen av låret. För att koppla förbi det 

blockerade blodkärlet omdirigeras blodet, antingen genom ett friskt kärl från patienten som 

transplanterats till platsen eller genom ett kärlgraft. Kroppsegen ven tas från det ben där 

ocklusionen inträffat. Kärlgraft har större risk att på nytt ockludera men är effektiva. Venen 

eller graftet sys fast på såväl popliteal som femoral artär så att blodet kan passera genom det 

”nya” kärlet genom förbikoppling av ockluderad kärldel. Vid Fem-pop görs inscisionen i 

ljumsken på samma sätt, men snittet kan bli förlängt, beroende på vilken operationsteknik 

kirurgen väljer, om kroppsegen ven eller graft används vid omkoppling förbi kärlstoppet från 

a. Femoralis communis till a. Poplitea. Vid användande av kroppsegen ven görs ett längre 

snitt. Vid icke kroppseget material görs ett ljumsksnitt samt ytterligare ett snitt distalt om det 

första. Operationsindikationen för dessa ingrepp är ocklusion (Rothrock, 2011; B. Hassan, 

kärlkirurg).  Incision vid dessa kirurgiska ingrepp görs i ljumsken, ett av de områden på 

kroppen där den största bakteriekoncentrationen finns, vilket innebär en förhöjd risk för 

postoperativa sårinfektioner (Swenne, 2012). 

VAC behandling 

Behandling av ett svårläkt sår kan innebära att användning av vacuum-assisted closure (VAC) 

kan vara nödvändigt. Då skapas en stängd miljö där sårsekretet sugs ut och samlas i en 

behållare (Ulusal, Sahin, Ulusal, Cakmak & Tuncay, 2011). Efter sedvanlig kirurgisk revision 

av nekrotisk vävnad fylls sårhålan med en storleksanpassad polyuretansvamp med öppen 

porstruktur. Det är viktigt att noggrant anpassa polyuretansvampen efter sårets lokalisation, 

storlek och typ för att uppnå en effektiv sårläkning. Därefter täcks såret och omgivande hud 

med en transparent självhäftande plastfilm. Ett litet hål görs i plastfilmen där ett 

kopplingsstycke infogas och en dräneringsslang ansluts. Dräneringsslangens andra ände 

kopplas till en uppsamlingsbehållare på en mobil undertryckskälla (VAC-pump) och önskad 

nivå av undertryck ställs in. När undertrycket är påkopplat evakueras luften i såret vilket 

resulterar i en komprimering av polyuretansvampen vilket ger en jämn fördelning av 

undertrycket i sårhålan. Under behandlingen är såret isolerat och all sårvätska dräneras till en 

utbytbar behållare på undertryckskällan via ett slutet system. Ett väldränerat sår är en välkänd 

förutsättning för god sårläkning. VAC-behandling ger ett effektivt dränage i kombination med 
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isolering av såret vilket är en fördel ur smittspridningssynpunkt. Behandlingen ger också god 

möjlighet till mobilisering då undertryckskällan är portabel. Vid mindre sårytor kan patienten 

vistas i hemmet under behandlingstiden.  Mindre undertryckskällor kan då användas och 

patienten behöver endast komma polikliniskt för sårrevision och byte av polyuretansvamp. 

Vakuumassisterad sårläkning bevarar sårets fuktighet vilket minskar risken för uttorkning och 

vävnadsnekros samt stimulerar flera mekanismer som är positiva för sårläkning såsom 

minskad bakteriemängd, ökat mikrovaskulärt blodflöde, ökad bildning av granulationsvävnad 

och minskat vävnadsödem (Läkartidningen, 2008; Berger, de Bie, Moll & de Borst, 2012). En 

nackdel med denna behandling är att den är både kostsam och vårdkrävande. Behandlingen 

innebär att patienten måste vara i kontakt med öppen- och slutenvård under hela 

sårbehandlingen, vilken ofta tar lång tid. VAC- kostnaden har beräknats till 549 kr per dygn 

inklusive omläggningsmaterial och hyra av VAC-pump. Detta innebär en vårdkostnad av 

3843 kr per vecka och patient. Vid konventionell sårbehandling av ett mellanstort sår 

beräknas vårdkostnaden till 69 kr per dygn. Den höga behandlingskostnaden kan medföra att 

resurser tas från andra vårdbehov (SBU Alert-rapport nr 2011-09). 

Riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner 

Patientrelaterade riskfaktorer 

Kända och identifierade patientrelaterade riskfaktorer är diabetes (Swenne, 2012; Wukich, 

McMillen, Lowery & Frykberg, 2011), ålder (Li et al. 2012), kön (Bhatia, Pandey, Rodrigues, 

Mehta & Joshi, 2003), nutritionsstatus (Giles et al., 2010), rökning (Wukich et.al. 2011), KOL 

(Greenblatt et al. 2011) och hög body mass index (BMI)/övervikt (Giles, Hamdan, 

Pomposelli, Siracuse & Schermerhorn, 2010; Turtiainen et al., 2010) samt om patienten har 

preoperativa sår (Siracuse et al., 2013). Hos hjärt- och kärlsjuka patienter har man sett en 

fördubbling av antalet infektioner i förhållande till förhöjt kreatininvärde (Kul, Ku, Ying & 

Lee, 2005). I samma studie påvisades även att personer med en perifer kärlocklusion löpte en 

7,2 gånger större risk att drabbas av en postoperativ infektion. Flera studier (Siracuse et.al., 

2013; Swenne, Lindholm, Borowiec & Carlsson, 2004; Bhatia, 2003), visar att kvinnor är 

överrepresenterade relaterat till förekomst av postoperativa sårinfektioner. Kvinnor löper även 

högre risk för amputation inom 12 månader efter genomförd kärlkirurgi (Lindgren, Gottsäter, 

Hermansson, Qvarfordt & Bergman, 2012). Även lågt hemoglobin kan vara en inverkande 

faktor vid uppkomst av en postoperativ sårinfektion (Kougias et al., 2013). 
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Preoperativa riskfaktorer 

Den tid patienten preoperativt spenderar på sjukhuset kan också vara en riskfaktor för 

postoperativ sårinfektion (Song et al., 2012; Lilani et al. 2005). Sveriges kommuner och 

landsting (SKL (2011) rekommenderar att patienter som skall genomgå kärlkirurgi bör duscha 

med klorhexidinbaserad tvål. Studier har visat att helkroppsdesinfektion leder till att 

bakterienivån på huden minskar signifikant i två dygn. (Paulsson, 1993; Byrne, Napier, 

Phillips & Cuschieri, 1991). En annan känd åtgärd som kan påverka utfallet av postoperativa 

sårinfektioner är rökstopp 4 veckor före kirurgi (Sorensen, Karlsmark & Gottrup, 2003). 

Intraoperativa riskfaktorer 

Intraoperativa riskfaktorer är kirurgisk teknik, operationslängd, operationsmetodik samt 

intraoperativt dränage i sårområde (Shahane, Bhawal. & Lele, 2012; Ott, Bange, Sohr, 

Teebken & Mattner, 2012).  

Vid operationer där operationens duration var mellan 30-60 minuter har få postoperativa 

infektioner setts i jämförelse med operationer med en duration över 120 minuter (Lilani, 

Jangale, Chowdhary & Daver, 2005).  

Problemformulering 

Incisionsstället (ljumsken) vid Trombendartärectomi och Femoralis-poplitea bypass innebär i 

sig en ökad infektionsrisk då detta är ett av de mest bakterietäta områdena på kroppen 

(Swenne, 2012). Detta skulle kunna innebära att patienter som genomgår ingrepp på de nedre 

extremiteterna med incisionsnitt i ljumsken kan ha hög infektionsincidens. Det finns ingen 

tidigare svensk studie utförd på dessa specifika typer av ingrepp. En finsk studie som studerat 

dessa ingrepp kom i sina resultat fram till att endovaskulär åtgärd inom samma vårdtillfälle 

för denna patientgrupp leder till en ökad risk för infektioner (Turtiainen et al., 2010) det kan 

vara intressant att se om samma resultat kan ses i Sverige. Denna studie är viktig för att kunna 

påvisa incidensen av postoperativa sårinfektioner efter specifika kärlkirurgiska ingrepp och 

skillnader mellan påverkande patientrelaterade-, preoperativa- och intraoperativa riskfaktorer 

relaterat till postoperativ sårinfektion.  

Syfte 

Syftet för denna uppsats var att studera förekomsten av postoperativa sårinfektioner efter 

kärlkirurgiska ingreppen TEA-ljumske och Fem-poplitea bypass ovan- och nedanför knät. 
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Undersöka skillnader gällande för studien utvalda riskfaktorer, patientrelaterade, preoperativa, 

intraoperativa och postoperativa följder i förhållandet till postoperativa sårinfektioner samt 

hur många patienter som erhåller VAC-behandling i det postoperativa skedet. Skillnader 

mellan om utförd endovaskulär åtgärd inom samma vårdtillfälle som det operativa ingreppet 

hade någon betydelse för uppkomsten av postoperativa sårinfektioner.  

Frågeställningar 

1. Hur stor var incidensen av postoperativa sårinfektioner efter ingreppen TEA-ljumske och 

Fem-pop under åren 2008 till mars 2013 på ett universitetsjukhus i Mellansverige? 

 

2. Finns det skillnader gällande riskfaktorer mellan grupper som drabbats av en postoperativ 

sårinfektion och patienter som inte drabbats? 

 

3. Hur stor var incidensen av patienter som erhöll VAC-behandling postoperativt? 

 

4. Finns skillnader mellan patienter gällande förekomst av postoperativa sårinfektioner efter 

TEA-ljumske och Fem-poplitea bypass relaterat till om patienten genomgått en endovaskulär 

åtgärd preoperativt inom samma vårdtillfälle? 

METOD 

Design  

Strukturerad retroperspektiv, kvantitativ journalgranskning.  

Urval 

Det var möjligt att inkludera 58 patienter i journalgranskningen, vilka genomgått 

kärlkirurgiskt ingrepp, med för studien utvalda operationskoder för ingreppen TEA-ljumske 

(PDF30) , Fem-pop bypass (PEH20, PEH30) eller båda ingreppen utförda på ett sjukhus i 

Mellansverige. Under granskning av journalerna upptäcktes att utförda ingrepp i fyra fall var 

felkodade och de ingreppen inte hade relevans för denna studies syfte varför dessa 

exkluderades.   

 

Studien inkluderade totalt 54 patienter vilka alla genomgått för studien utvalda ingrepp under 

åren 2008 fram till mars månad 2013. Tolv deltagare från 2008, sex från 2009, sju från 2010, 
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tio från 2011, femton från 2012 och fyra patienter från 1 januari fram till mars månad 2013. 

Detta var alla som genomgått dessa ingrepp på studerat sjukhus under de studerade åren. 

Datainsamlingsmetod 

Konsekutiv journalgranskning av 54 elektroniska patientjournaler. Egenmodifierad tidigare 

använd granskningsmall (Swenne, 2004) användes vid journalgranskningen (se bilaga 1). 

Faktorer som studerats är: ålder, kön, BMI, rökvanor, hypertension, diabetes, preoperativt- 

hemoglobin och kreatinin, antal dagar på sjukhus preoperativt, endovaskulär metod utförd 

inom samma vårdtillfälle (Turtiainen et al., 2010), operationstid, preoperativ 

antibiotikabehandling, reoperation och preoperativ dusch med klorhexidinbaserad tvål.  

Ytterliggare faktorer som lagts till vid påbörjad journalgranskning var om patienten 

diagnostiserats med lungsjukdomen KOL, preoperativa fot- och bensår, om patienten krävt 

amputation i efterförloppet eller fått dränage intraoperativt. De patienter som registrerats i 

studien med postoperativ sårinfektion ska i patientjournalen ha denna diagnos utfärdad av 

läkare inom 30 dagar postoperativt. Faktorernas dokumentation återfanns i den elektroniska 

datajournalen under inskrivningsanteckningen i vårdplanen, operationsavdelningens 

dokumentation, kirurgernas anteckningar samt under rubriken provsvar under studerat 

vårdtillfälle. Estimerad tid per journal som granskades var 15 minuter och båda 

studieförfattarna deltog i granskningen av varje patientjournal.  

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för journalgranskningen inhämtades från kirurgdivisionens verksamhetschef (se 

bilaga 2.) samt den för studien utvalda avdelningens chef (se bilaga 3.). 

En diagnosansvarig tjänsteman på sjukhusets kirurgdivision var behjälplig med framtagande 

av patientunderlag för att identifiera patienter med för studien utvalda operationskoder. 

Samtliga sekretessbelagda dokument som krävdes för journalgranskningen behandlades 

konfidentiellt inom sjukhusets interna system. Granskning genomfördes av 54 elektroniska 

patientjournaler med operationskoder i överensstämmelse med utförd studies urval. Materialet 

granskades utifrån den egenmodifierade granskningsmallen (Swenne et al., 2004) (se bilaga 

1.) i ett stängt rum på sjukhusets kärlkirurgiska avdelning där endast studieförfattarna var 

närvarande. Inloggning i sjukhusets datajournalföringssystem skedde via studieförfattarnas 

studentinloggning. Inkluderade patienter i studien avidentifierades genom numerisk kodning 

(1-54).  
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Forskningsetiska överväganden 

Ingen granskning av etisk kommitté behövdes eftersom studien var ett kvalitetsarbete inom 

ramen för statligt universitet (SFS 2003:615). De utvalda patienterna har vid 

journalgranskningen kodats för att omöjliggöra identifiering. Journalgranskningen skedde 

efter godkännande av berörd verksamhetschef på kirurgdivisionen (se bilaga 2) samt berörd 

avdelningschef (se bilaga 3). Granskningen utfördes i en miljö där sekretess bibehölls och 

ingen möjlighet för utomstående fanns att, vare sig under tiden för eller tiden efter 

journalgranskningen, tillägna sig materialet. Sekretess av berört elektroniskt journalmaterial 

som genomgicks för studien bibehölls genom att författarna av studien undertecknat 

sekretessförbindelse med universitetssjukhuset och specifik inloggning krävts för att kunna få 

tillgång till materialet. Sekretessbelagt material med personuppgifter har efter avslutad 

uppsats, destruerats utifrån landstingets rutiner. All patientdata rörande studien hölls inlåst 

med tillgång endast för studieförfattarna under tiden för studien. Att granska patientjournaler 

kräver stor ödmjukhet inför uppgiften och medvetenhet om det intrång som görs i den 

personliga integriteten för berörda patienter. Patientsäkerheten är en viktig aspekt inom all 

vård. Vården har en skyldighet att skydda varje individ mot onödigt lidande varför forskning 

på områden som det som valts för denna studie är viktig. Det är viktigt att kontinuerligt öka 

kunskapen för att förebyggande arbeta för att minska uppkomsten av postoperativa 

sårinfektioner varför denna studie utfördes, trots att den innebär intrång i den personliga 

integriteten.   

Bearbetning  

Incidensen av postoperativa sårinfektioner efter ingreppen TEA-ljumske och Fem-pop under 

åren 2008 till mars 2013 på ett universitetsjukhus i Mellansverige, kunde med hjälp av 

deskriptiv statistik besvaras. Incidensen av postoperativa sårinfektioner relaterat till för 

studien utvalda riskfaktorer analyserades med Chi-två test för diktona variabler och icke-

parametrisk Man Whitney u-test utfördes för att analysera de kontinuerliga värdena i 

förhållande till förekomsten av postoperativa sårinfektioner. För att jämföra om endovaskulär 

åtgärd inom samma vårdtillfälle som operativt ingrepp haft en signifikant skillnad för ökning 

av antalet postoperativa sårinfektioner har ett Man Whitney u-test utförts. Samtliga analyser 

genomfördes upprepade gånger för att fastställa att data analyserats korrekt samt utifrån 

studiehandledarens instruktioner. Patientjournalerna studerades utifrån studiens 
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frågeställningar. Beskrivande data analyserades med hjälp av dataprogrammet för statistisk 

analys, IBM SPSS statistics 19. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. I de fall där 

riskfaktorernas värden var få, utfördes ingen statistisk analys, dessa data presenterades endast 

deskriptivt. 

 

RESULTAT 

 

Incidensen av postoperativa sårinfektioner efter ingreppen TEA-ljumske och Fem-pop 

under åren 2008 till mars 2013 på ett universitetsjukhus i Mellansverige. 

 

 

 

Tabell 1. Infektionsincidens per studerade år, n=54 

År Patienter som inte 

har fått sårinfektion 

(n= 42) 

Patienter som har 

fått sårinfektion 

(n= 12) 

2008 8 4 

2009 4 2 

2010 6 1 

2011 9 1 

2012 11 4 

2013 4 0 

 

 

Av 54 studerade patientjournaler fanns postoperativ infektion dokumenterad i 12 av dessa 

journaler. Resultatet visar att 22,2 % (12/54) av de patienter som utfört TEA-ljumske, Fem-

pop bypass eller båda ingreppen drabbats av postoperativ sårinfektion. Incidensen av 

sårinfektioner var under åren 2008 och 2009 väsentligen högre i förhållande till de 

efterföljande studerade åren. Patientantalet under dessa år (2008 och 2009) utgjorde hälften av 

det totala antalet patienter inkluderade i studien, tabell 1. Av i studien inkluderade deltagare 

var sex utomlänspatienter. 
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Skillnader gällande riskfaktorer mellan grupper som drabbats av en postoperativ 

sårinfektion och patienter som inte drabbats 

 

Tabell 2. Riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner bland patienter som opererats med 

TEA-ljumske Fem-pop bypass, n=54  

 Patienter som 

inte har fått 

sårinfektion 

(n= 42) 

Patienter som 

har fått 

sårinfektion 

(n= 12) 

P-värde 

Patientrelateradse riskfaktorer    

Man (antal) 26 (61,9 %) 7 (58,3 %) 0,665 

Kvinna (antal) 16 (38,1 %) 5 (41,7 %) 0,665 

Ålder vid operation (år) 72 ± 12,3 69,25 ± 12.8 0,485 

Rökare (antal) 12 (28,6 %) 4 (33,3 %) 0,481 

Tidigare rökt (antal) 12 (28,6 %) 6 (50 %) 0,332 

Hypertoni (antal) 27 (64,3%) 8 (66,7 %) 0,756 

Diabetes (antal) 16 (38,1 %) 3 (25 %) 0,397 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(antal) 

7 (16,7 %) 1 (8,3 %)  

Patienter med preoperativa ben- och 

fotsår (antal) 

14 (33,3%) 4 (33,3 %) 1.0 

BMI(kg/m
2
) 23.9 ± 4,5 25.5 ± 5 0,415 

Preoperativt hemoglobin (g/L) 125,2 ± 19,6 131,1 ± 19,5 0,223 

Preoperativt kreatinin (µmol/L) 103,7 ± 88,1 81,7 ± 29,9 0,416 

Preoperativa riskfaktorer    

Preoperativ descutan dusch x 2 

(antal) 

26 (62 %) 10 (83,3 %) 0,047* 

Preoperativa dygn på sjukhus 

(antal) 

7 ± 9,2 5,6 ± 8,1 0,211 

Intraoperativa riskfaktorer    

Intraoperativ antibiotika given 

(antal) 

29 (69 %)  9 (75,5 %)  

Operationstid (minuter) 314,7 ± 85,8 290,3 ± 108,4 0,372 

Fått dränage (antal) 3 (7,1 %) 1 (8,3 %)  

Postoperativa följder    

Reoperation (antal) 12 (28,6 %) 5 (41,7 %) 0,188 

Behövt amputera postoperativt 

fot/ben (antal) 

7 (16,7 %) 1 (8,3 %) 0,131 

*Signifikansvärde P < 0.05.  

 

Av opererade kvinnor drabbades 23,8 % (5/21) och av opererade män drabbades 21,2 % 

(7/33) av en postoperativ sårinfektion. Kvinnorna i studien fick i högre utsträckning än 

männen en postoperativ sårinfektion dock är det inte en statistiskt signifikant skillnad. 
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Medelåldern på de i studien som drabbades av postoperativa sårinfektioner var lägre än hos de 

patienter som inte drabbades av postoperativ sårinfektion. Den för studien utvalda riskfaktor 

som visade en statistiskt signifikant skillnad var genomförd preoperativ dusch, se tabell 2. 

Patienter i studien som duschat vid två tillfällen fick oftare infektion än patienter som duschat 

en gång eller inte alls.  

 

Operationstiden för gruppen som drabbades en postoperativ sårinfektion var i genomsnitt 

290,3 minuter, tabell 2. Ingen av de patienter vars operationstid understeg 235 minuter 

drabbades av postoperativ sårinfektion (min 130 minuter, max 623 minuter) och av de som 

drabbats av postoperativ sårinfektion var den kortaste operationstiden 238 minuter.  

 

Gällande preoperativa faktorer saknades åtta värden för preoperativ dusch samt 16 värden för 

administrerad antibiotika. 

Skillnaderna mellan patienter gällande förekomst av postoperativa sårinfektioner efter 

TEA-ljumske och Fem-poplitea bypass relaterat till om endovaskulär åtgärd utförts 

preoperativt inom samma vårdtillfälle samt hur många patienter som postoperativt 

behandlats med VAC 

 

Tabell 3. Skillnad i riskfaktorer mellan patienter som genomgått preoperativ endovaskulär 

åtgärd inom samma vårdtillfälle jämfört med patienter som inte genomgått åtgärden, n=54  

 Patienter som 

inte genomgått 

endovaskulär 

åtgärd 

preoperativt 

inom samma 

vårdtillfälle 

(n=34) 

Patienter som 

har genomgått 

endovaskulär 

åtgärd 

preoperativt 

inom samma 

vårdtillfälle 

 (n=20) 

P-värde 

 

 

Patientrelateradse riskfaktorer    

Man (antal) 22 (64,7 %) 11 (55 %) 0,254 

Kvinna (antal) 12 (35,3 %) 9 (45 %) 0,254 

Ålder vid operation (år) 69,6 ± 14,3 75,25 ± 7,5 0,342 

Rökare  (antal) 10 (29,4 %) 6 (30 %) 0,182 

Tidigare rökt (antal) 12 (35,3 %) 6 (30 %) 0,883 

Hypertoni (antal) 19 (55,9 %) 16 (80 %) 0,062 

Diabetes (antal) 10 (29,4 %) 9 (45 %) 0,073 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(antal) 

4 (11,76 %) 4 (20 %)  
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Patienter med preoperativa ben- och 

fotsår (antal) 

11 (32,4 %) 7 (35 %) 0,704 

BMI  (kg/m
2
) 24,7 ± 5,2 23,5 ± 3,4 0,496 

Preoperativt hemoglobin (g/L) 132 ± 17 116,5 ± 20 0,009* 

Preoperativt kreatinin (µmol/L) 104 ± 94,9 90,2 ± 41,1 0,635 

Preoperativa riskfaktorer    

Preoperativ descutan dusch x 2 

(antal) 

21 (61,8 %) 15 (75 %) 0,563 

Preoperativa dygn på sjukhus 

(antal) 

3,9 ± 8 11 ± 8,8 0,230 

Intraoperativa riskfaktorer    

Intraoperativ antibiotika given 

(antal) 

22 (64,7 %) 16 (80 %)  

Dränage (antal) 2 (5,9 %) 2 (10 %)  

Operationstid (minuter) 291,5 ± 93,8 302,7 ± 120 0,934 

Postoperativa följder    

Reoperation (antal)  11 (32,4 %) 6 (30 %) 0,721 

Sårinfektion (antal) 7 (20,6 %) 5 (25 %) 0,471 

Behövt amputera postoperativt 

fot/ben (antal) 

6 (17,7 %) 2 (10 %) 0,121 

VAC (antal) 7 (20,6 %) 6 (30 %) 0,263 

*Signifikansvärde P < 0.05. 

 

En statistiskt signifikant skillnad mellan de i studien inkluderade patienter som genomfört 

endovaskulär åtgärd inom samma vårdtillfälle och de som inte genomfört en sådan gick inte 

att fastställa. Dock hade fem av de individer som fick postoperativ infektion genomgått 

endovaskulär åtgärd preoperativt inom samma vårdtillfälle, tabell 3. En statistiskt signifikant 

skillnad kan dock utläsas av de patienterna som genomfört en endovaskulär åtgärd i relation 

till preoperativt hemoglobinvärde. Dessa patienters hemoglobinvärde låg mycket lägre än 

hemoglobinvärdet för de patienter som inte genomgått endovaskulär åtgärd före sitt operativa 

ingrepp. 

 

Totalt behandlades 13 patienter med VAC postoperativt varav åtta behandlades på grund av 

att de drabbats av en  postoperativ sårinfektion. 

DISKUSSION 

Resultatet visade att för studerade patienter som genomgått TEA-ljumske, Fem-pop bypass 

eller en kombination av dessa två ingrepp, under tiden 2008 fram till mars 2013, var 

infektionsincidensen 22,2 %. En tredjedel av patienterna hade preoperativa fot- och bensår.  
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Infektionsincidensen innebär att mer än var femte patient som genomgick dessa ingrepp under 

studerad tidsperiod drabbades av en postoperativ sårinfektion. Kvinnorna i studien drabbades 

oftare av postoperativa sårinfektioner än männen. Patienter som duschat på vårdavdelning vid 

två tillfällen drabbades oftare av postoperativ sårinfektion än de patienter som inte duschat 

eller duschat vid ett tillfälle preoperativt. Någon signifikant skillnad mellan de patienter som 

genomfört en endovaskulär åtgärd inom samma vårdtillfällen som det kärlkirurgiska ingreppet 

i förhållande till postoperativ sårinfektion kunde inte påvisas. Fem patienter som genomgått 

endovaskulär åtgärd inom samma vårdtillfälle som det operativa ingreppet drabbades av en 

postoperativ sårinfektion. De patienter som genomgick den endovaskulära åtgärden före sitt 

operativa ingrepp hade lägre hemoglobinvärde preoperativt än patienter som inte utfört 

endovaskulär åtgärd. 

Resultatdiskussion 

Infektionsfrekvensen under åren 2008 och 2009 var väsentligen högre än under åren 2010 till 

och med mars 2013.  Under åren 2008 och 2009 drabbades 33 % av de opererade patienterna 

av en postoperativ sårinfektion. Då de flesta postoperativa sårinfektionerna inträffade under 

de för studien utvalda första åren räknades även den sammanlagda incidensen för postoperativ 

sårinfektion ut för de senare åren, 2010 till 2013 med resultatet 17 %. Under åren 2008 och 

2009 infördes VRISS projektet, vilket innebar att man ökade personalens medvetenhet om 

basala hygienrutiner i syfte att stoppa vårdrelaterade infektioner, ett nationellt projekt som 

utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2007). Rutiner på vårdavdelning eller 

operationsavdelning har inte studerats, vilket också kan ha betydelse för resultatet. Patientens 

habitualtillstånd och utvecklingen av operationstekniken kan också vara påverkande faktorer 

som inte tagits hänsyn till i denna studie. 

 

Preoperativ dusch var en riskfaktor som i denna studie visade statistisk signifikans. De 

patienter som utvecklat en postoperativ sårinfektion hade i flera fall utfört den preoperativa 

duschen till skillnad från patienter som inte utfört preoperativ dusch och som heller inte 

utvecklat postoperativ sårinfektion. Resultatet kan dock vara missvisande då studiens 

underlag var begränsat och det i samtliga studerade journaler inte varit dokumenterat. I studier 

gjorda av Paulsson (1993), Byrne, Napier, Phillips och Cuschieri (1991), kunde en sänkt 

bakterienivå på huden efter preoperativ helkroppsdusch uppmätas under två dygn efter utförd 

dusch. Mot bakgrund av detta är det förvånansvärt att tio av de tolv patienterna som drabbats 
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av postoperativ sårinfektion genomfört preoperativ helkroppstvätt vid två tillfällen före 

operation. Hänsyn måste dock tas till att antalet observationer var begränsade vilket möjligen 

påverkar resultatet varför en statistisk signifikant skillnad relaterat till preoperativt utförd 

dusch i förhållande till icke utförd preoperativ dusch inte kan betraktas som säkerställd trots 

att p-värdet i analysen antyder detta. Av de patienter som senare drabbats av infektion har 

majoriteten utfört preoperativ dusch vid två tillfällen. Dock går kvaliteten på utförd dusch inte 

att mäta då den oftast utförs av patienten själv. Den första dokumentationen av hudens 

renlighetsstatus görs av operationssköterskan på operationsavdelningen efter en okulär 

kontroll i samband med operationsförberedelsen av patienten.  

 

Majoriteten patienter i studien är äldre (>60 år), multisjuka och ett flertal av dem har tidigare 

genomgått flera kärlkirurgiska ingrepp. Det totala antalet patienter i studien diagnostiserade 

med hypertoni uppgick till 64,8 %, av dessa drabbades 14,8 % av postoperativ sårinfektion. 

Antal patienter diagnostiserade med diabetes uppgick i studien till 19 % och av dessa 

drabbades tre 5,6 % av postoperativ sårinfektion. I denna studiegrupp var den äldsta 

deltagaren 90 år och den yngsta 25 år.  Medelåldern för att drabbas av postoperativ 

sårinfektion i gruppen var 69,25 år. I denna studie var det inte de äldsta patienterna som 

drabbades av postoperativ sårinfektion. Detta resultat överensstämmer med resultatet i en 

studie gjord av Eseonu, Middleton och Eseonu (2011). Dock har Li et al. (2012), i sin studies 

resultat sett ålder som en påverkande riskfaktor för utvecklandet av postoperativ sårinfektion.  

 

Hälften av de patienter som drabbats av en postoperativ sårinfektion hade tidigare varit rökare 

eller var fortfarande aktiva rökare vid tiden för operation. Då rökning är en identifierad 

riskfaktor för artrosklerotiska sjukdomar och rökstopp en första åtgärd vid behandling för 

kärlbesvär i de nedre extremiteterna (Bergqvist & Karacagil, 1998) förvånar inte detta 

resultat. Dokumentationen i patientjournalerna gällande vissa studerade riskfaktorer var 

bristfällig och i ett av fallen gick det inte att säga om patienten tidigare varit rökare, var aktiv 

rökare eller aldrig rökt. Även för de akut opererade patienterna var dokumentationen gällande 

rökvanor bristfällig. Majoriteten av patienternas rökvanor kunde dock studeras. Mindre än 

hälften (n=18) av de studerade patienterna hade tidigare varit rökare eller var fortfarande 

aktiva rökare. Vid tidpunkten för det operativa ingreppet var 16 av patienterna fortfarande 

aktiva rökare. . En stor andel av de i studien inkluderade patienter är, eller har tidigare varit, 
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rökare och ett antal av dessa hade diagnostiserats med KOL, vilket är en riskfaktor förknippad 

med postoperativ sårinfektion (Greenblatt et al. 2011). 

 

Majoriteten av patienterna i studien är normalviktiga, med ett BMI 20-25 kg/m², och ett flertal 

av patienterna i studien visade sig var underviktiga och hade ett BMI lägre än 20 kg/m². Fem 

patienter inkluderade i studien var obesa, det vill säga hade ett BMI högre än 30 kg/ m².  I en 

tidigare studie av Giles et al. (2010) visade resultatet av denna att obesa patienter hade förhöjd 

risk att drabbas av postoperativ sårinfektion. Den slutsatsen kan inte dras av denna studie då 

endast en patient av de fem obesa patienterna i studien drabbats av en postoperativ 

sårinfektion. 

 

Antalet preoperativa dagar på sjukhus var för de flesta patienterna ett dygn. De patienter som 

drabbats av postoperativ sårinfektion hade majoriteten av fallen varit inlagda i snitt 5,6 dygn. 

Detta är resultat överensstämmer med en studie gjord av Song et al. (2012) som drar 

slutsatsen att prehospitalisering i mer än tre dygn ökar risken för postoperativ sårinfektion. 

 

Administrering av antibiotika är rutin i samband med den här typen av kirurgi. Dock gick det 

inte att avläsa i den elektroniska patientjournalen om antibiotika administrerats till samtliga i 

studien inkluderade patienter. Däremot kan det, efter upprättande av standardvårdplan för den 

kärlkirurgiska avdelningen, utläsas att administrering av antibiotika är en del i denna. Trots 

det kan det inte antas att antibiotika i samtliga fall är administrerat då detta inte alltid 

dokumenterats i standardvårdplanen. Nio av patienterna har, trots administrerad 

antibiotikaprofylax, drabbats av postoperativ sårinfektion. Resultatet kan inte läggas till grund 

för att administrering av antibiotika till patienten preoperativt skulle vara utan betydelse för 

uppkomst av postoperativa sårinfektioner, då konsekvensen av utebliven 

antibiotikaadministration i det preoperativa skedet inte är känd. Slutsatsen i en studie visar att 

antibiotikaprofylax sänkte infektionsfrekvensen med 55 % för studies deltagare (Li et al., 

2012) och en annan studies resultat visade att användandet av antibiotika vid kärlkirurgi var 

en skyddande faktor (Ott et al., 2012). 

 

Tio av de i studien inkluderade patienterna hade en operationstid under 238 minuter. Inga av 

dessa drabbades av postoperativa sårinfektioner. Genomsnittstiden för genomförda 
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operationer var 292 minuter vilket ligger nära den genomsnittliga operationstiden för de 

patienter som drabbats av postoperativ sårinfektion, detta värde var cirka 290 minuter, tabell 

2. Detta resultat är inte förvånande då man i tidigare studie av Lilani et al. (2005) sett att 

operationslängden har betydelse för uppkomst av preoperativa sårinfektioner. Längre 

duration, fler infektioner. 

 

Av de patienter i denna studie som drabbats av postoperativ sårinfektion resulterade det i ett 

av fallen i amputation. I den patientgrupp som inte drabbats av postoperativ sårinfektion var 

det ytterligare sju patienter som till följd av sin kärlsjukdom amputerade fot och /eller 

underben. Åtta av de patienter som drabbats av postoperativ sårinfektion genomgick VAC-

behandling till följd av denna infektion. Totalt behandlades 13 patienter som ingick i studien 

med VAC postoperativt.  

 

En tredjedel av de patienter som drabbats postoperativ sårinfektion hade preoperativt fot- 

och/eller bensår. Siracuse et al. (2013), har i sina studieresultat visat att preoperativa fot- 

och/eller bensår kan vara en riskfaktor för uppkomst av postoperativ sårinfektion. Det är dock 

inget resultat som denna studie bekräftar.   

 

Av de tolv patienterna i studien som drabbats av postoperativ sårinfektion genomgick fem en 

endovaskulär åtgärd inom samma vårdtillfälle som det operativa ingreppet. Resultatet har inte 

kunnat visa någon statistiskt signifikant skillnad i fråga om utförd endovaskulär åtgärd under 

samma vårdtillfälle gör någon skillnad för utvecklande av en postoperativ sårinfektion. Dock 

har nästan hälften av alla patienter som genomgått endovaskulär åtgärd under samma 

vårdtillfälle drabbats av postoperativ sårinfektion. Patienterna som genomgick en 

endovaskulär åtgärd inom samma vårdtillfälle hade avsevärt lägre preoperativt hemoglobin, 

en skillnad som var statistiskt signifikant. Lågt hemoglobin, som en negativ faktor för 

sårläkning, är en slutsats som dras i en studie gjord av Kougias et al. (2013), Denna studie 

kom också fram till att lågt hemoglobin ökar risken för postoperativa sårinfektioner hos 

kärlsjuka patienter.  

Metoddiskussion 

Granskningsmallen som använts vid journalgranskningen var ett bra verktyg med god 

validitet. För att underlätta granskningen kunde laboratorievärdena lagts tillsammans på 
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granskningsmallen. Då mallen tidigare använts i studier (Swenne, 2004) hade en bra struktur 

och kunde lätt anpassas för denna studies syfte.  

 

Metoden som använts för studien, journalgranskningen, var den metod som kunde besvara 

studiens frågeställningar. Tillämpad metod fungerade bra för att få tillförlitliga resultat. 

 

Vid granskning av journaler förda under åren 2008 och 2009 upplevdes önskad information 

svår att hitta eller helt enkelt inte dokumenterad varför alternativet att inkludera journaler av 

tidigare årgångar uteslöts. Under granskning visade det sig att det i några fall dokumenterats 

fel operationskod, vilket ledde till bortfall av fyra patientjournaler. En variation sågs i 

dokumentationen under för studien utvald granskningstid vilket påverkat möjligheten att ta 

del av information. En förklaring till detta kan vara att journalsystemet ständigt utvecklas och 

löpande anpassas till enskild berörd verksamhet. Detta kan vara en förklaring till saknad 

information i vissa studerade patientjournaler. Trots att studerat material varit begränsat till 54 

patientjournaler har många faktorer kunnat granskas vilket lett till att studien, trots begränsat 

deltagarantal, blivit omfattande. Mängden data som analyseras kunde ge svar på studiens 

frågeställningar. Det låga antalet deltagare kan dock påverkat utfallet i studiens resultat varför 

resultatet inte är generaliserbart. 

 

Utomlänspatienterna kunde inte följas upp från granskat journalsystem varför den reella 

infektionsincidensen kan vara större än vad som kunnat utläsas av studiens resultat. Sex av 

studiens patienter var från andra län vilket är cirka 11 % av det totala antalet studerade 

patienter. Dessa patienter följs upp av sina hemlandsting. Detta hade kunnat påverka 

resultatet. 

 

De sex inkluderade utomlänspatienterna hade kunnat exkluderas från studien då dessa inte 

följs upp av det sjukhus som utför det kirurgiska ingreppet utan följs upp i sitt eget 

hemlandsting. Dock upptäcktes det faktum att de inte följts upp i ett sent skede av 

journalgranskningen varför studieförfattarna valt att inkludera dessa i studiens resultat är då 

de utfört de utvalda kirurgiska ingreppen på för studien utfört sjukhus under tiden för 

inkluderade studieår. 
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En av studiens styrkor vad att studieförfattarna tillsammans granskade alla journaler vilket 

innebar att strukturen på granskningen var konsekvent, samt att samma saker studerades av 

båda författarna vid samma tidpunkt, vilket minskar risken för att den mänskliga faktorn ska 

påverka granskningen av patientdata. Samtliga data analyserades flera gånger för att 

säkerställa resultatet och studiens reliabilitet.  

 

Denna studie har studerat faktorer vid kärlkirurgiska ingrepp med incision i ljumsken och 

eventuellt inverkande patientfaktorer vid uppkomst av postoperativa sårinfektioner. Många 

andra faktorer gällande rutiner, personal, material etc. kan ha en inverkan gällande denna 

problematik men har inte studerats. Den enda avdelningsrelaterade rutin som studerats är om 

preoperativ dusch utförts. Många aspekter kvarstår att undersöka. Omvärdering av 

arbetsrutiner och belysande av eventuella svagheter i vårdrutiner, hygienrutiner och 

omvårdnad är faktorer som kan vara viktiga för att kunna möjliggöra en optimal miljö runt 

patienten under vårdtillfället. Att identifiera riskfaktorer, såväl inom vården som hos den 

enskilda patienten kan ge en möjlighet till ett bättre preventivt arbete. Kan förekomsten av 

postoperativa sårinfektioner förebyggas är detta en samhällsekonomisk vinst, bättre 

användning av vårdens resurser och framför allt en vinst för patienten med begränsning av 

fysiskt- och psykiskt lidande, praktiska problem och ekonomisk förlust. 

 

Slutsats 

Av de patienter som opererats på sjukhuset i Mellansverige under åren 2008 till mars 2013 

drabbades 22,2 % av en postoperativ sårinfektion. Åtta av dessa fick en VAC behandling som 

följd av sin sårinfektion. En undersökning med ett större studieunderlag skulle bättre kunna 

belysa hur flera riskfaktorer tillsammans är associerat med uppkomst av postoperativa 

sårinfektioner. Mer forskning behövs för att undersöka om endovaskulär åtgärd inom samma 

vårdtillfälle kan öka risken för postoperativa sårinfektioner.  
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Bilaga 1.(modifierad granskningsmall) 

Registreringsunderlag för journalgranskning av patienter som genomgått ingrepp TEA-

ljumske eller Fem-pop: 

Namn     Man                  Kvinna                                    

  

Personnummer:   Studienummer(KOD): 

Diagnos  

Operation  

 TEA-ljumske  Fem-pop  

Operationsdatum:   Planerad   Akut  

Utgång: 

infektion: 

Dagar från primär operation till diagnos/misstanke infektion:    __________  antal dagar 

(Op-dag = dag 0) 

 

Sår som lett till VAC-behandling           Ja                                         Nej 

 

Patientrelaterade riskfaktorer: 

Ålder (vid primär operation): 

Kön:  

BMI:     Längd:____Vikt:_____kg 

Rökning (rökare <2 månader)  Ja    Nej 

   

Tidigare rökare?                                      Ja                                          Nej 

Hur länge sedan rökstopp? ________månader 

Patientrelaterade riskfaktorer (fortsättning): 

Hypertension                                           Ja                                       Nej  

KOL                                             Ja   Nej   

Diabetes (behandling):  Ja   Nej  

       

 

Preoperativt B-hemoglobin:_______g/L  

 

Preoperativt S-kreatinin koncentration:_______µmol/l 

  

 

Antal patientrelaterade riskfaktorer: 

Preoperativa riskfaktorer: 

Dagar på sjukhus preoperativt: 

Descutan dusch x 2:     utförd       Icke utförd 

 

Patienten har genomgått endovaskulär metod inom samma vårdtillfälle:    Ja                 Nej 

Intraoperativa riskfaktorer (Ref SKL) : 

Operationstid (min) 

Antibiotika innan incision: Ja    Nej  

Fått intraoperativt dränage:     Ja        Nej 
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Postoperativa riskfaktorer: 

  Reoperation:   

 

 

Preoperativa fot- och/eller bensår:    Ja        Nej 

 

Behövt amputera fot eller ben postoperativt:   Ja       Nej 

  

  

   

 

  

    

Övriga observationer/kommentarer: 
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Bilaga 2. Tillstånd verksamhetschef 
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Bilaga 3. Tillstånd avdelningschef 

 


